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Jesu födelse 

Nostalgi? För många är det en nostalgisk tillbakablick på barndomens 

julaftnar. Julgransbelysningen tänd, julklapparna ligger under granen. 

För att nu inte tala om tomten, som delade ut julklapparna. 

Det går några år, och så upptäcker man det finns ingen tomte. Lurad! 

Var det så det första tvivlet väcktes hos mig? Lurad av vuxenvärlden. 

Det blir ingen julafton om vi inte har tomte och ser de sju dvärgarna, 

Musse Pigg och Kalle Anka på TV!  

Juldagens budskap återger vi i våra julkort genom nostalgiska bilder 

med snötäckta hus och vintriga slädfärder med facklor som belysning. 

Har även juldagens budskap om Jesu födelse blivit nostalgi? 

Ett litet barn, fött i ett stall och lagt i en krubba. Att detta barn skulle 

vara Gud själv, som kom till oss här på jorden? Högst osannolikt för 

många människor. 

Alternativt är denna händelse det märkligaste under som skett i 

universum! Gud stiger ned till oss i form av ett litet oskyddat barn. 

Lever tillsammans med oss i en mänsklig kropp. För att genom denna 

kropp visa vem Gud verkligen är, med sin makt över ondska, sjukdom 

och död. Genom att Jesus kom till oss som människa kunde han försona 

och friköpa mänskligheten.   

Att våra julklappar har sin grund i en gammal kristen sed, det har vi 

glömt. Seden att vi – såsom kristna – försöker vara snälla mot varandra 

och ge varandra gåvor, det är en kristen tradition. Där vi försöker 

efterlikna hur Gud var ”snäll mot oss” och gav oss den största möjliga 

gåvan: Sin son Jesus. Jesus ensam möjliggjorde Guds gåva till oss: 

Evigheten med Gud. Gåvan som Jesus gav oss genom att ge sitt liv som 

lösen för våra liv, genom att med sin egen kropp lida, dö och uppstå.  

Lösen, är ett annat ord för betalning. Jesus har erlagt den betalning – 

den lösen – som fordrades för att få dej och mej frikända. Jesus har 

köpt ut oss från ondskans värld. Djävulen själv var tvungen att släppa 

oss, när han gjorde sitt misstag. Misstaget inträffade, när han begärde 

Guds sons liv som betalning för dej och mej. 



Det visade sig att detta lilla oskyddade gossebarn, som föddes av en 

enkel kvinna, under de mest primitiva förhållanden, är universums 

starkaste kraft. Ingen kan besegra Guds son. Inte ens djävulen kunde 

hålla Jesus fången. Jesus har fått Guds totala makt och han är kom-

promisslös mot ondskans krafter och frestelser. 

Nej, Jesus är ingen jultomte! Juldagen är ingen nostalgisk saga. 

Juldagens evangelium är himmelska fakta, som finns nedtecknade i vår 

bibel. Du och jag har friheten att ta till oss eller förkasta det som står.  

Våra verktyg - för att beskriva tid - är trubbiga. Verktygen är: Jordens 

varv runt solen, månens varv runt jorden och varven jorden snurrar, 

räknat utifrån solens höjd på himlen. Vi kan inte förklara evigheten på 

ett bättre sätt, än att det är ett ständigt pågående nu. Evigheten – tiden 

– är oberoende av solens, jordens och månens existens. Vid uttåget ur 

Egypten fick Mose följande ord av Gud:  

1 Mos 3:14 Gud sade: »Jag är den jag är. Säg dem att han som heter 

’Jag är’ har sänt dig till dem.« Evigheten är ett ständigt pågående nu! 

Vi har förmånen att välja evighet. Antingen en evighet tillsammans med 

Jesus eller en utan hans gemenskap. Valet är enkelt, bara säg: Jesus, jag 

vill vara din lärjunge. Tack för att du löst ut mej från ondskans rike. 

Med de reflektionerna, dags för juldagens evangelium: 

Matt 1:18-25 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, 

Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva 

tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. 

Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över 

henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade 

beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm 

och sade: »Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som 

hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda 

en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk 

från deras synder.« Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt 

genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda 

en son, och man skall ge honom namnet Immanuel(det betyder: Gud 

med oss). När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt 

och förde hem sin trolovade. Han rörde henne inte förrän hon hade fött 

en son. Och han gav honom namnet Jesus. 


